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 دهیچک

 آذرماه مایس روز سحرگاه در یسخنران هیارا جهت کایآمر لِیهانسو شهر در آالباما دانشگاه ییفضا علوم دپارتمان دعوت رویپ
. مشد لیهانسو در آالباما دانشگاه و ناسا مشترك ساختمان وارد ل،یهانسو شهر به ورود از پس. دمیگرد سفر عازم ،1393
 :بود "یخشک و ییابانزایب و دما متقابل اثرات" وستیپ دهیچک طبق یسخنران موضوع

“Reciprocal effect of temperature and desertification: Remote sensing and GIS applications in dry lands: 
constraints and potentials” 

اینجانب به مدت  یسخنران کایآمر لِیهانسو شهر در آالباما دانشگاه ییفضا علوم دانشکده سیرئ یقبل یهماهنگ به توجه با 
 يها خپاس ینجانیا مطرحه، سواالت بدنبال. دیرس فرا پاسخ و پرسش زمان ،یسخنران اتمام از پس. گرفت انجام ساعت کی

 دانشگاه استادان و ناسا پژوهشگر نیچند عالوه بر حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه مذکور ، ارائه نیا در. دادم را الزم
 و ماپالس کیزیف يها دپارتمان از یرانیا هموطن يدکترا انیدانشجو از تن دوو  ناسا از یرانیا استاد کی نیهمچن و آالباما
گري وحید و دیمصطفوي یکی پریسا که هستند وج پر تالشی زاین دو دانشجو،  البته (داشتند شرکت هم  وتریکامپ علوم

فر اعتالي سبراي دانشجو عزیزان  ایناز اقوام نزدیک  همسرم می باشند. بلکه  همشهري  تنهانه که نام داشتند، حیدري 
 يها بخش یمعرف به ،ییکایآمر استاد کی کنار در یرانیا استاد کی یسخنران اتمام از پس .)تالش زیادي کردندایجانب 
 ها بخش نیا. نمودند ارائه من يبرا یخوب حاتیتوض و پرداختند ناسا و دانشگاه یپژوهش يها قسمت و دپارتمان مختلف

 یلیخ و يدیکل يها بخش (به جز. بود انینما ییفضا علوم ساختمان ي گوشه گوشه در آن جینتا و بوده یپژوهش اصوال
 يادستاورده از یمختلف انواع مرکز نیا در. نمودم دیبازد ییفضا يا ماهواره يها راکت مرکز از نجانبیا البته )!شرفتهیپ

 :نمود اشاره ریز موارد به توان یم جمله نیا از که شود یم ينگهدار ییفضا مطالعات جهت يبشر

• Apollo Saturn V Moon Rocket  

• V2/A4 Rocket شود یم محسوب ناسا توسط شده ساخته يبعد يها راکت تمام هیاول نسل که. 

• Skylab Training Module کایمرآ ییفضا ستگاهیا نیاول در مستقر فضانوردان آموزش يبرا که یآموزش ساز شبیه 
 در Apollo توسط شده يآور جمع اجرام از يا نمونه Apollo 12 Lunar Rock Sample  .است گرفته قرار استفاده مورد
  .1969 سال

 يبرا و آزاد خاص، ییکایآمر افراد يبرا جز ییفضا شرفتهیپ یشگاهیآزما مراکز از دیبازد یحت و کارکردن که هرچند 
 ازمانس نیمتخصص که بود نیا داشت نیا بدنبال من يبرا دیبازد نیا که یمهم يریگ جهینت یول است ممنوع نیریسا

 و راتک گرید از ها انسان شناخت و ییفضا دانش يارتقا يبرا را استفاده کمال جهان برجسته متخصصان گرید از ییفضا
 رارق جهان ییفضا دانش نالشقراویپ از کایآمر ییفضا سازمان که است شده آن موجب امر نیهم. ندینما یم ها کهکشان

 یشمس ظومهمن ماه، از آنان يها افتهی و يفضانورد امر در ناسا یکیتکنولوژ و یعلم زیانگ شگفت يها شرفتیپ .است گرفته
 ییافض سازمان همان در آن از یبخش که یرانیا نبوغ و استعداد همه نیا. زدیانگ یم بر را یانسان هر نیتحس کرات ریسا و

  .مینما بیترغ کشورمان يفناور و یعلم يارتقا به پیش از شیب را همگان تا داشت، آن بر مرا است شده گره جلو



  
 را، عشق و عقل کردم یسع باشد گذشته معمول و يا شهیکل و یقبل يها گزارش از تربخش اثر من امیپ نیا آنکه يبرا

 در. کنم انتخاب يگرید وهیش آن ابراز و خود درك و احساس انیب يبرا و زمیآم هم در را حال و گذشته را، اتیادب و هنر
 از هبود يامروز يها شرفتیپ ساز بستر که گرفته خود گذشتگان شهیاند و اسطوره و لیتخ از یادب یعلم گزارش نیا

 !ام جسته بهره روز مدرن يها يفناور

 زا اگر اما. دیندار دور نظر از هم را یعلم سفر نیا یعلم يدستاوردها و دیبخوان را ریز دلنوشته کنم یم دعوت شما از لذا 
  بیا و به گفته مالنا:  !اموزیب را باطنشنوشتم بیا و  بحر از و بر از و ام گفته خانهیم و یم

  
 امر این و دهد مى رشد و باالبرده را انسان فرهنگ و دانش امور این در اندیشیدن و ها آسمان و فضا کرات در تفکر چون

 نیا از زیناچ چند هر يقدر بشر آنکه از پس دارد آن يجا دیشا نیبنابرا .شمارد مى مؤمن هاى انسان صفات از خداوند را
 .است دهیافرین هودهیب را نیزم و ها آسمان نیا پروردگار که دینما اذعان شد مطلع یاله اتیآ و خداوند عظمت همه

 طالًبا هذا خَلَقْت ما ربنَا واألَرضِ السماوات خَلْقِ فی ویتَفَکَّرُونَ جنُوبِهِم وعلَى وقُعودا قیاما اللّه یذْکُرُونَ الَّذینَ
انَکحبنَا سفَق ذَابآرمیده پهلو به و نشسته، و ایستاده] احوال همه در[ را خدا که آنان) عمران ،آل191( النَّارِ ع 

! تو منزهى اىنیافریده بیهوده را اینها پروردگارا،:] که[ اندیشندمى زمین و آسمانها آفرینش در و کنند،مى یاد
  .بدار امان در دوزخ آتش عذابِ از را ما پس

 مقدمه

 یاسخداشن يبرا از یشمس منظومه از شتریب شناخت گرمید هدف ،يریش راه کهکشان درباره بود یپرسش يبرا از سفرم
 ییآشنا هم امروز حرارت سنجش و گرما کیزیف از بودم، کرده ییها پژوهش شناختند یم میقد که یآتش يرو بر خود ،بود

 به مربوط نه که بود یکیزیف از من پرسش اما نبودم اطالع یب هم آتش و هوا خاك، آب، چهارگانه عناصر کیزیف از داشتم،
 کیزیف از اطالع یب توانم یم چگونه هستم یحرارت دور از سنجش تخصص یمدع یوقت. گاز نه و عیما نه و است جامد

 از دیبا پس! باشم؟ اطالع یب دارد دما گراد یسانت درجه ونیلیم پانزده از شیب آن مرکز که یفروازن دیخورش یعنی پالسما،
 ارب نیا اما رفتم آب يسو آن به گرید بار. کردم شروع ماه آذر روز نیآخر در را سفر نیا. کنم سفر به اقدام و ،زیپره حذر

 میستقم راه فرسنگ ها صد).  ناسا(  آشنا ینام با ییفضا سازمان بنام گرید یسازمان و گرید یدانشگاه ،گرید يکشور به
 که نیهم رو، نیا از ،ناسا ییفضا مرکز و آالباما لیهانسو دانشگاه تا فرودگاه از ینیزم خم و چیپرپ ریمس هم یکم و ییهوا
 سرورمبیش از اندازه  دیرس ناسا به میپا یوقت. شدم ناسا برزن و يکو یراه دیرسآن سوي آب  نیزم به مرکب رکاب از میپا



آنچه برایم  ،آرمیده پهلو بهیا   نشسته،چه  و ایستاده حال چه اندیشندمى زمین و آسمانها آفرینشچونکه آنان به  .،گشت
که به لطف پروردگار بهره  میجو يا بهره که داشتم آن دیام. بود که مهمترین هدفشان بودعظمت کاینات کاوش ود بمهم 

 ها هد شاگرد که نیا به مفتخرم بلکه مهست ناسا در یرانیا کی نکهیا نهشادمانی من از این بازدید  ها جستم. 
  ا هستم، بود.ناس در و نماینده ایران یرانیا دانشمند

  
تر براي آنکه هم من از آنان بیش  براي آنکه از دانشمندان آنان بیشتر بهره اي جویم الزم بود تا برخی چیزها را از قبل بدانم.

  شان پرداختم:به گفتگو با پیر میخانه دارم، چیزي  توشه دراگر  ،و هم آنان از من گیرمبیاد 

  است؟!  باده فروشیمگر نمی دانی اینجا این خانه خرابات چه کار است؟ در تو را  پیر گفت: 

  ،گفتم می دانم

  ، چه کار است؟گفتا پس تو را اینجا

پر جوش تر از تو از فرط عشق تو گر باده فروشی من باده ي جوشانم! تو اگر از فرط مستی می، می جوشی، من  :گفتم 
 می جوشم! 

 !در ظاهر اینقدر خاموشی؟اگر در جوشی چرا گفتا: 

 ها  خون دلآري براي آنکه براي وطنم کاري بکنم ولی همچون خم می در جوشم. است ظاهرم خاموش گفتم: گرچه 
 جوشم!د که من در ندان کسم آن است که هست که خاموشدلیل دیگر  .خورده ام و خاموشم

  !بگو آنچه در سر داري و بر زبان آر آنچه در دل داريپس گفتا: 

 یسخنران

 اتریتاث و گرما و ابانیب ،یخشک " عنوان تحت یعلم يایر یب مجلس نیا در را خود ارمغان که دیرس آن زمان خالصه
 و پردندس من به را تریبون زمام لذا: نبود سرد شیسرما یول گرم شیگرما که ساده بود یمجلس. مینما ارائه "آنها متقابل
  :کردم آغاز بیالغ لسان از يا سروده با من هم . میدان هم این و گوي این گفتند

 



 نیا از کدام هر. است ایدر یعنی "بحر" آن مقابل در که است "بر" همان یخشکابتدا از خشکی و سپس از آب گفتم. آري 
 گرما را يا عده. دیآ تر خوش آب را گرید يا عده و یازخشک يا عده اما است، ییها یژگیو را "آب" و "یخشک" دهیپد دو
 د.یآتر  خوش سرما هم را یبرخ و

 :گفتم گونه نیا مان خود يدور از سنجش گذشته از یسخنران نیا در من

  
  :گفتمب حافظ جهان جام پرتو از

  
 

  
 امروز علم و میقد دور از سنجش يها شهیاند از یقیمصاد

 يبرا تمگف آب از يقدر میبگو یخشک از آنکه يبرا. گفتم یخشک دیتهد و ییابانزایب و نیزم بیازتخر مقاله نیا در من
 ما که لیدل آن به نه گفتم، یخشکسال و یخشک از میها یدلتنگ از. نچکد انگشتانمان از آب که مینباش خشک آنقدر آنکه

کنار بحر هستیم نمی دانم چرا از آب دریا گرچه ما در . میگرد یم لبان تشنه ما و کوزه در آب بلکه میندار آب یخشک در
م چرا یکشجویباري به سمت خشکی نمی کشیم! اگر هم به هر دلیل نمی توانیم آب دریا را به دشت هاي تشنه کویر ب



ه ایم چرا از عمل به آن کمتر گفته گفت  "علم عشقو   "عشق علم"ما که اینقدر از  ؟م!یچش هم نمی یتشنگ قدر بهگاهی 
  ایم!؟ 

   .من سعی می کنم که از چیزهاي خوب بگویم از علم عشق و عشق علم بگویم: حال بگذار که من 

 یشکخ از یمرغ انینیزم نهزیرا  عکس بر نه و کردم ییبدگو آب از و يطرفدار نیزم از نه مستند و یعلم يریگ جهینت در 
 رازف بر هم پرواز از رو نیا از. نده اداد ادی را پرواز وهیش من به انیآسمان بلکه. ایدر یماه انییایدر نه و اند دهیبخش من به

 د.با ام نینچنیا هم يزیگر خاور و باد دورم یزدگ باختر از پس. ام گفته اهایدر آب فراز بر هم و یخشک

  
 هم و رب هم بلکه است، فراخ من بر آب جامه و تنگ من بر یخشک لباس که نیا نه میگو یم یتیحکا باختر تا خاور از اگر
 يرسف از اگر. بهاست کم وطن ریغ که است یمعن بدان نه میگو وطن حب از اگر پس. است اریبس آن در یآدم و فراخ بحر

 را خدا یآسمان کتاب صفحات بتوانم تا کنم تر ایدر آب با را خود انگشت سر که است آن حکمتش میگو"بحر" به "بر" از
 مکاشفه بحر رد دیشا تا ام برده فرو شهیاند بیج به سر چونکه! ستین لیدل یب گفتم بر از تر شیب بحر از اگر. کنم شمارش

 لهجم صدها اگر. افتمی احمر بحر خود يپا ریز یخشک در که است آن لشیدل دارم گله یخشک از اگر. شوم حکمت در غرق
  .دارم وطن در شهیپ عاشق مرد هزار ها صد که هستم مطمئن بگفتم عشق از

 پاسخ و پرسش

 دندنبو بیغا حاضرِ چون دندیشن و دندید خوب. دندید یبخوب را ریتصاو و عکس و دندیشن خوبی به را مطالب حاضران 
 هر البته .دندیپسند بودم دهید تدارك شانیبرا که را یارمغان که آمد یم بنظر. بودند شده چشم و گوش پا تا سر همه بلکه

 مهتاب یکی و ماه یکی د،یپسند را نور بخش يگرید و رنگ بخش یکی :دندیپسند شتریب را شیخو عالقه مورد بخش کی
 ارسرش يها شهیاند و بایز يها سروده به شان توجه بذل و میها افتهی به نوعان هم سپردن جان گوش از هم من. دیپسند را

 شدن معطوف از! را میآرزو ندیبب بارم،تا و برگ نددیبب تا بود نجایا باغبانم کاش يا گفتم. گشتم مسرور نیزم رانیا شاعران
 خالصه گشتم؛ شادمان »سرشارشان روح« به ،»پروازشان ذوق« به بوم و مرز نیا شمندانیاند ي نهیرید یبالندگ به نظرشان

 يها نغمه. داریم هاآموزه اریبس خود دیار در. هستیم ادب و علم دیار از ما! م؟یاموزین آنها از ما چرا آموختند، ما از آنها آنکه
 ها، داشتن این همه این وجود با. ایم پرورانده سر در خوشی يآرزوها ایم، داده سر هم خوشی آوازهاي ایم، ساخته ياریبس

 دییبگو است ممکن که هرچند م،یا رفته هم آب يسو آن به. ایم نرسیده که هم جاهایی چه به ها، پروراندن و ها ساختن
 گیري گالب از یول گفتیم گالب از اگرما  ! اما بگذار بگویم مجوي را جوي جوي، را بحر روي؟ می آب سوي آن به چرا که

 مذمتما ر چقد. هم؟! کتابخوانی رشد ازولی بر خود می بالیم  کتاب چاپ رشد اگر از افزایش کتاب و. میگفت کم ای نگفتیم
ثواب راستگویی مطلع هستیم و آنان از مضار دروغ و چقدر ما از  و راستش را آنان می گویندها از دروغ گویی می کنیم 

قدر ما چ محلی از اعراب براي دروغ نیافته اند. آري! آنکه گویی بی اطالعند! چون راست گفته و راست شنیده اند و نتیجه 



با  رادر آن سو کار لی می گوییم وکاري از وجدان ها بسیار سخن  چه از مسلمانی می گوییم و دیگران عمل می کنند.
مرسوم به ارزش هاي دینی هاي بسیاري عمل ، ند. بسی خوشحال گشتم از این که در آن سوي آبه اجدان در هم تنیدو

  بخود گفتم:از اینرو  ،گشته

  
 Rocket Centerبازدید از مرکز 

 و اابزاره ها، راکت موزه نیامورد توجه بنده قرار گرفت.  ییفضا صنعت فضانوردي و تحوالت از يا موزه عنوان به مرکز نیا
 ادی نیزم يرو ییفضا موزه نیتر بزرگ عنوان به آن از ،یبرخ. است کرده يگردآور را کایآمر ییفضا يها برنامه مصنوعات

 1970 سال در مرکز نیا. باشد یم نیزم يرو ییفضا يها برنامه و فضا نهیزم در يریادگی يبرا یمناسب راه و کنند یم
 يبرا یمحل افزارها، سخت شینما يبرا یمحل بر عالوه مرکز نیا. است داده ادامه خود کار به تاکنون و ه استشد افتتاح

 ندهست و هم آیات خداخلیفه  دانشمندان که همو از آن مهمتر جایی براي پی بردن به توان  دانشمندان خالقانه ییگردهما
  ! در روي زمین

  

  

  



  
  ه آالباماسخنرانی در ساختمان ناسا در دانشگا

  



    

  



  

    
 



 ناسا ییفضا سازمان به ییها شنهادیپ

 شما اما ،عشق يگرما از هم و عشق از هم و میا گفته نما جهان جام ای و جم جام از هم ما دیا دهیشن ای دهید که همانگونه
  عشق ينما جان جام شما ما يها نوشته و ها گفته اساس بر دییایب حال. دیا ساخته یمختلف ينماها جهان جام کنون تا

تاکنون همه . کند کشف را جهان قتیحق اسرارهمه تواند می که است عشق ينما جهان جام تنها که چون دیبسازهم 
شاید از انرژي هم بیشتر نوشته اند تا معنا. اما همه می دانیم که جهان هیوالي  ،دانشمندان از ماده زیادتر گفته اند تا انرژي

آیا این انرژي که همیشه و همه جا کارش ایجاد  ،فکر می کنند نه آغاز آن معلوم است و نه پایان آنبرخی انرژي است که 
متر یا کرا مطالعه نمی کنیم  معناها پژوهش می کنیم  انرژيدر راستاي ما را دگرگون نمی سازد؟ چرا وقتی  ،تغییر است

م وقتی از جاذبه زمین می گویی؟ یم یا کمتر عمل می کنیم!عمل نمی کنبه آن می گوییم از معنا اگر هم طالعه می کنیم!؟ م
 ، تمحب ،انرژي ،رابطه عشقدانشمندان جهان است که  فاضالن و این بر را پژوهش نمی کنیم ؟چرا جاذبه محبت و کشش عشق 

اهی نمی کنیم و یا حتی گ هم آنرا کاوشولی کنیم  نمی عشق را انکار گرچهند. حرارت و انتروپی را  بیشتر بررسی کن ،فوتون
 دستگاه طیف "حرارت شاخصی از هوشمندي جهان است"بیایید براي این ایده من که می گویم آنرا سرکوب می کنیم!  

د و ستد ادلمی عقانون با زیرا ! ثروت؟ ای است بهتر علمند یبسنج نید آنموقع می تواد یاگر این کار را بکن زیرا د. یسنجی بساز
می کند؟ هرگاه نعمل  E = mC)2( "یننسبیت انیشت"قانون ماده و معنا همانند آیا موضوع داد و ستد  ؟یم!فهممی بهتر را 

را همان ماده (مال و   mو "معنا"را همان  (E)ه اي از بین برود، مقدار معادلی از انرژي باید ایجاد شود.  اگر این انرژي ماد
 > 0)آنچه مد نظر ماست سرعتش خیلی بیشتر از سرعت نور و کمتر از بی نهایت است  ،هم سرعت نورC ) بدانیم و ثروت

C >∞) .ست. بدین معنی که هر چه اخالص کمتر رنگ و ریا بیشتر، هر چه اومطلق مربوط به ذات بی نهایت فقط  چون
در نتیجه معنایی هم در کار نیست.   ،باشد    E = 0کمتر است.  دریغا اگر که دل دروغ بزرگتر، زنگار دل بیشتر و صافی آینه 

C،  اما اگر این ضریب براي تبدیل  ،را داردکیلومتر در ساعت  000/300ضریبی است که حداکثر سرعت یعنی سرعت نور
و براي چه  چه زمانسرعت تبدیل آیا می دانید که ! می شودفرض کنیم سرعت آن بی نهایت » اخالص«ماده به معنا را 

   دارد.کامل زنگار ندارد و اخالص  اصال می شود؟ آن دلی کهکسانی بی نهایت 

  

  
  

  

  

  



  قدردانی:

حمایت مال امتنان را دارم. می بویژه این سفر مرا یاري کردند کاین گونه سفرهاي عل دراز همه کسانی که 
هاي بنیاد ملی نخبگان، دانشکده جغرافیاي دانشگاه تهران، همکاران گروه سنجش از دور و جی آي اس، و 

دانشجویان دانشگاه آالباماي هانسویل  ه خانم پرسا مصطفوي و وحید حیدريبویژداخل و خارج دانشجویان 
را همسر گرامی و  یچنین سفرهایآمریکا کمال تشکر را دارم. البته بدیهی است که بار اصلی سختی هاي 

فرزندانم تحمل می کنند که کمال قدردانی از آن ها را می نمایم. تشویق هاي استاد بزگوار جناب آقاي دکتر 
  موسوي موحدي جاي بسی سپاس دارد.

  

  

  

  

 به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی...


